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En antena, a l’aire
Programa que s’està transmetent / expressió 
usada per indicar que en aquests moments 
s’està produint una emissió radiofònica. 
S’usa normalment amb els verbs estar, po-
sar, sortir, etc. D’aquí a deu segons estarem 
en antena.

Audiència
Conjunt de persones que escolten un pro-
grama de ràdio. Un programa de molta 
audiència.

Careta
Conjunt de sons que serveixen de presenta-
ció i de tancament d’un programa de ràdio i 
que l’identifiquen. La careta de presentació 

rep el nom de careta d’entrada o capçalera; 
i la de tancament, careta de sortida. 

Cortineta
Música que divideix les seccions del pro-
grama.

Dial
Escala graduada en els aparells receptors 
de ràdio que indica les freqüències i, de 
vegades, també la longitud d’ona de les 
emissores.

Emissora o estació emissora
Estació constituïda per un conjunt d’aparells 
i d’instal·lacions, destinada a emetre ones 
radioelèctriques per a la difusió de so. Una 
emissora local.

Ràdio
Estació emissora i aparell receptor de radiodifu-
sió. Avui vaig a la ràdio i em faran una entrevista. 
Engega la ràdio de casa, si la vols escoltar. || 

Mitjà de comunicació de massa constituït 
pel conjunt d’emissores que, mitjançant 
ones radioelèctriques, emeten programes 
informatius, musicals o d’entreteniment.

Aparell receptor de ràdio Sonneclair (1957), de la col·lecció d’Antoni Bargalló donada el 2015 a Mollet Comunicació

a Dia Mundial de la Ràdio 
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Al número anterior preguntàvem què vol 
dir néixer amb la flor al cul. La resposta 
correcta era la 2. Tenir bona sort en tot. 
La guanyadora ha estat Carmen Águila, 
treballadora de Creu Roja de Mollet del 
Vallès i seguidora de L’Estenedor.

En aquest número preguntem què vol 
dir tenir bona sintonia?

1. No posar-se mai malalt.

2. Tenir una veu clara i potent.

3. Disposar de molts diners estalviats.

4. Tenir bon acord.

Per concursar, heu d’enviar la resposta 
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a. La 
persona que l’encerti i guanyi el concurs 
tindrà com a premi una Dona d’Aigua 
model Per molts anys feta a l’IMSD.

d L’endevinalla

Nota sobre el tractament de dades personalsa

a Ràdio Mollet. Web de l’emissora 
molletana.

a Diccionari de les tecnologies del so 
i de la música. Grup de recerca en 
tecnologia musical. UPF i TERMCAT.

a Vocabulari radiofònic. Radio Web, 
Roderic Villalba i Pitu Martínez.

a Terminologia audiovisual. Universitat 
de València, Miquel Francès. 

A Webs

Entradeta
Breu locució que fa un presentador de ràdio 
per introduir una notícia.

Escaleta
Document que recull, de manera resumida, 
l’estructura d’un programa. Inclou informació 
del contingut del programa (els diferents 
blocs o seccions, la durada de cadascun 
d’ells, espais de publicitat, etc.) i dels aspec-
tes tècnics (sintonies, efectes de so, etc.).

Fosa 
Efecte acústic consistent en l’augment o la 
disminució graduals i intencionats del volum 
d’un so. La forma *fade, en anglès, no és 
adequada en un context formal. 

Graella de programació
Pla detallat de la programació d’una emis-
sora de ràdio o de televisió prevista per a 
un període determinat, amb la indicació dels 
horaris d’emissió.

Llenguatge radiofònic
Conjunt d’expressions codificades i fixes 
que s’utilitzen per comunicar missatges. El 
llenguatge de ràdio no és exclusivament oral, 
també inclou la música, el soroll, el silenci 
i els efectes especials.

Locutor, locutora
Persona que es dedica a retransmetre pro-
grames o notícies per ràdio.

Indicador de sintonia
Dispositiu emprat en alguns receptors de 
ràdio que indica el punt exacte de sintonia o 
freqüència. Si voleu sintonitzar Ràdio Mollet, 
per exemple, busqueu el dial 96.3 de la FM.

Baixar o abaixar la ràdio? Pujar o apujar 
la ràdio?
Si ens referim al volum, abaixem i apugem el 
volum de la ràdio. Abaixar significa ‘fer que 
sigui més baix, fer baixar a un nivell inferior, 
a un grau inferior d’intensitat’ i apujar sig-
nifica justament el contrari. Abaixa la ràdio, 
que no et sento. Pots apujar el volum de la 
ràdio? En canvi si baixem o pugem la ràdio, 
vol dir que físicament movem l’aparell de 
dalt a baix o de baix a dalt d’un determinat 
lloc. Puja la ràdio al pis de dalt i així ens 
distraurem. Després, però, tornar-la a baixar 
al menjador, d’acord? 

Engegar i apagar la ràdio
En català, per indicar ‘fer l’operació ne-
cessària perquè certs aparells elèctrics i 
electrònics funcionin’, es poden fer servir 

els verbs engegar, encendre o posar en 
marxa. Quan jo miri la televisió, no engeguis 
la ràdio. Encén la ràdio, que fan les notícies. 
Després ja l’apagarem. La forma *posar la 
ràdio no és adequada.

Com escrivim els noms dels programes 
de ràdio?
Als títols de programes de ràdio, només 
s’escriu amb majúscula la lletra inicial i la 
resta s’escriu amb minúscula, tret d’aque-
lles lletres que hagin d’anar amb majúscula 
per algun motiu (per exemple, el nom d’un 
municipi). Cal tenir en compte, a més, que 
aquests títols van en cursiva. Per exemple: 
Posa’t les piles (programa radiofònic).
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